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Liner 

Farve
Eksempler



Det rigtige valg 

Det skandinaviske klima giver store temperatur-
forskelle på sommer og vinter. Tæthedsløsninger som 
klinker, fliser og malede overflader kan have svært 
ved at klare temperaturer under frysepunktet og vil 
derfor have brug for vedvarende vedligeholdelse.

Folie er vedligeholdelsesfrit og tager ikke skade ved 
f.eks. meget lave temperaturer. Folien har en ensartet 
overflade, der forhindrer at skidt og andet organisk 
materiale i at sætte sig på overfladen.

Folien findes i mange forskellige farver og mønstre så 
man har muligheden for at finde den farve, der pas-
ser bedst til det behov man har.

Folie

Info om folie

Folie er ”blød” pvc. Folien er 1,5 mm. tyk og forstær-
ket af en lodret og tværgående armering, der sikrer 
stor styrke. 

Folien er CE godkendt og overholder i øvrigt den 
Europæiske Standard EN 71/3 for frigivelse af skade-
lige stoffer i pvc-dele (samme standard som anven-
des til sikring af alt legetøj, der sælges i EU).

Folien fås i et bredt udvalg af farver og mønstrer. 

Skræddersyet
løsning

Membranløsninger til alle behov

Vi tilpasser folie til poolanlæg, spejlbassiner, spring-
vand, overfladeanlæg, fiskebassiner, hestebassiner  
m.m..

Vi tilpasser, skærer og svejser folien på 
arbejdsstedet for at sikre de pæneste og bedste 
tæthedsløsninger.

Vi hjælper gerne ved større projekter hvor 
membranløsninger blot er en lille del af 
hovedopgaven.  

Renovering eller ny etablering

Vi deltager gerne i renoveringsprojekter og ny-
etableringer af poolanlæg eller lignende bassiner. 

Vi har stor erfaring i renovering af ældre poolanlæg 
og vandanlæg. Ny etablering af poolanlæg er 
naturligvis også en fast del af vores serviceområde.

Derfor hjælper vi gerne med til at sikre en rigtig 
løsning for jer i forbindelse med jeres projekt.    
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